MAP Semilsko
úvodní setkání
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představení MAS Brána do Českého ráje
představení projektu MAP Semilsko
představení nabídky Animace škol
18. dubna 2016
MěÚ Semily, Divadelní sál

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
se představuje
•

•
•

•
•

•

•

vznik:
• r. 2006 – forma občanské sdružení
• od roku 2014 zapsaný spolek
nezisková organizace
orgány MAS:
• VH, rada MAS, kontrolní výbor,
výběrová komise
sídlo: Libuň 27
předsedkyně MAS:
•
Helena Červová
členská základna: 53 členů
• 12 veřejný sektor, 19 NO, 17
soukromý sektor, 3 FO, 2 farnosti)
únor 2016 - získání „Osvědčení o
splnění standardů MAS“

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

MAS BRÁNA DO ČESKÉH RÁJE
28 obcí, 451 km2, 41 tisíc obyvatel
POZNÁMKA: obec

může své území „poskytnout“ pouze jedné MAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
MAS Brána do Českého ráje

28 obcí, 451 km2, 41 tisíc obyvatel

STRATEGICKÉ DOKUMENTY
•

•

•

•

•

Strategie rozvoje regionu MAS Brána do Českého
ráje 2007 -2013
Strategický plán Leader MAS BCR – schválen v
roce 2009 MZe ČR k realizaci
v roce 2013 – rozšíření území o Mikroregion
Pojizeří (13 obcí)
Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Brána do Českého ráje 2014 -2020
- schválena 29.3.2016 VH, předložena na MMR

SPL 2007-2013
Podpořeno 70 projektů za 41 mil Kč z toho 21 mil Kč dotace
4 projekty spolupráce: 2 mezinárodní , 2 spolupráce MAS ČR
dotace 2,7 mil Kč celkem)
8. výzev MAS:
1. zemědělci: 11 projektů / 7, 3 mil. Kč / dotace 2,7 mil.Kč
2. cestovní ruch: 4 projekty /3,5 mil. Kč / dotace 1,6
3. vybavení obcí: 14 projektů / 8, 97 mil Kč / dotace 5,2 mil.
4. občanská vybavenost: 20 projektů/10, 44 mil Kč, dotace 6,83
mil Kč
(i opravy škol: Libuň, Tatobity, Pecka, obec Veselá –
přestavba bývalé školy, oprava tělocvičen: Mlázovice,
Nová Paka)

5. památky: 11 projektů /3,1 mil Kč, dotace 2, 33
6. nezemědělské podnikání : 9 projektů / 4,1 mil Kč,
dotace 1,35 mil. Kč

Strategie komunitně vedeného rozvoje
MAS BCR 2014 – 2020
čerpá z IROP, OPZ, PRV
1. Bezpečná doprava (24,46 mil Kč)

2. Investice do vzdělávání (10,87 mil. Kč)
3. Podpora hasičů (10,87 mil. Kč)
4. Investice do sociálních služeb a sociálního podnikání
(8,15 mil Kč)
5. Sociální služby (5,5 mil Kč)
6. Zaměstnanost (5,5 mil. Kč)
7. Podpora zemědělských podniků (9,88 mil. Kč)
8. Podpora potravinářských podniků (2,94 mil Kč)
9. Podpora podnikání na venkově (4 mil. Kč)
10.Podpora společenských funkcí lesů (2,67 mil. Kč)
11. Pozemkové úpravy (5,87 mil Kč)
12.Spolupráce MAS(1,21 mil. Kč)

MAP SEMILSKO
se představuje

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
•
•
•
•
•
•
•

vychází z vize vzdělávací politiky ČR a systémové změny
vzdělávání v ČR – tzv. akce KLIMA
základní koncepční dokument v oblasti školství v daném
území
zahrnuje: včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání,
zájmové a neformální vzdělávání
preferuje se území ORP (dohodou lze zmenšit, zvětšit)
podmínkou pro čerpání financí z IROP i OP VVV
Výzva MŠMT z OP VVV 2_25_005 - předkládání žádosti o
podporu na zpracování MAP
Žadatel: obec, mikroregion (90 %), MAS z území (100 %
podpora)

V území ORP – proběhla jednání – dohoda že zpracovatelem bude
MAS Brána do Českého ráje, z.s. - „MAP Semilsko“

Podání žádosti
1.kolo příjmu 26.10. – 24.11. 2015 – žádost podána přes IS
KP14+
nepodpořena (věcné hodnocení arbitra)
2. kolo – průběžná výzva - žádost podána znovu – 14.4.2016

Realizace MAP na ORP Semily
ORP Semily:
bez města Vysoké nad Jizerou, 100 % souhlas škol a zřizovatelů
Realizační tým: (administrativní a odborný)
Ing. Alena Klacková ( hlavní manažer projektu)
Mgr. Petr Sádek (projektový pracovník)
Ing. Kateřina Šromová (pracovnice pro srategii)

Realizace MAP na ORP Semily
ORP Semily
bez města Vysoké nad Jizerou, 100 % souhlas škol a zřizovatelů
Realizační tým (administrativní a odborný)
• Ing. Alena Klacková ( hlavní manažer projektu)
• Mgr. Petr Sádek (projektový pracovník)
• Ing. Kateřina Šromová (pracovnice pro srategii)
•
•
•

výkonní členové pracovních skupin (předpoklad 6 skupin po 5 ) – DPP
experti na jednotlivá témata (předpoklad 6 expertů) – DPP
oponent strategie - DPP

Řídící výbor MAP- je hlavní schvalovací orgán
(zástupci škol, zřizovatelů, MAS, RSK, NIDV, zástupce kraje, zástupci
ZUŠ, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání,
zástupci rodičů, další zástupci dle návrhu)
ŘV není honorován

Výstupy z projektu
•

•

Koncepční dokument MAP (analýza, SWOT, strategický
rámec do roku 2023, návrhy opatření k řešení místních
problémů - vzdělávací i investiční – dohoda o těchto
prioritách, akční plán jednotlivých aktivit
platforma spolupráce všech aktérů vzdělávání v území
(potvrzena Smlouvou/memorandem)

Harmonogram zpracování :
duben 2016 – březen 2018
Náklady:
celkové plánované náklady: 2,9 mil. Kč
1.4. 2016 – zahájena realizace
(zatím jen Klacková, Sádek – z prostředků MAS)

Povinná opatření MAP:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze, kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním
vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem

Doporučená (průřezová) témata:
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
(podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy,
technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což
zahrnuje i EVVO)
3. Kariérové poradenství v základních školách

Co MAP přinese školám?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

možnost žádat o dotace na které by nedosáhly
(IROP – investiční opatření, OP VVV – „měkké projekty“)
uvědomit si, že základ akčního plánu území je škola
schopnost pojmenovat problémy jednotlivých škol na území ORP Semily
možnost setkávat se, diskutovat, vytvořit návrh řešení společných
problémů
vytvořit priority vzdělávací politiky v řešeném území
vytvořit partnerství s dalšími školami s podobnými problémy, aktivitami
vytvoření partnerství s NNO na území
stanovení priorit pro rozvoj škol
vytvoření plánu aktivit – akční plány škol - příprava pro šablony a pro
investiční projekty
vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují
vzdělávání v území

DOPORUČENÍ: ZAPOJIT SE DO TVORBY MAP

možnost ovlivnit dokument, který bude v budoucnu závazný a bude řídit možnosti čerpat dotace

Nejbližší úkoly RT
•
•
•
•
•
•

vyhodnocení dotazníku MŠMT (MAS má agregovaná data za
ORP)
sběr dalších dat (ČSÚ, ORP)
řízený rozhovor s každou školou – dohodnout termín a čas
návštěvy
sestavení ŘV MAP , schválit jednací řád
ustanovení pracovních skupin pro MAP
po schválení Žádosti na tvorbu MAP (věcná a formální
správnost – budou výdaje pro projekt přijatelné – do projektu
se zapojí další člen ing. Šromová (květen/červen 2016)

PODPORA ŠKOL FORMOU
PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO
VYKAZOVÁNÍ

představení výzvy

Základní informace
•
•
•
•

Číslo výzvy
02_16_022
Druh výzvy
průběžná
Alokace
4 500 000 000 Kč
Fond
ESF

•
•

•
•
•

Zvěřejnění výzvy
Duben 2016
Ukončení výzvy
nejpozději polovina roku
2017
Délka trvání projektu
24 měsíců
Udržitelnost
nerelevantní
Termín ukončení
• polovina roku 2019

Výše podpory
Minimální

200 000 Kč

Maximální

200 000 Kč + 2 200 Kč / žáka

ZŠ a MŠ s jedním IČO
200 000 Kč za ZŠ + 200 000 Kč za MŠ = 400 000 Kč
+
2 200 Kč za každé dítě na MŠ a ZŠ

•
•

( např. MŠ a ZŠ Nová Ves nad Popelkou)
Počet žáků musí odpovídat stavu příslušného
školního roku, ve kterém se projekt podává.
Prostředky musí být rozděleny rovnoměrně mezi MŠ i
ZŠ

Přehled šablon
•

aktivity pro MŠ a ZŠ
• Personální podpora

•

aktivity pro MŠ
• Personální podpora - chůva
• Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
• Usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ

•

aktivity pro ZŠ
• Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
• Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
• Spolupráce s rodiči žáků

Aktivity pro MŠ a ZŠ
Personální podpora
▪ Školní asistent
▪ Školní speciální pedagog
▪ Školní psycholog
▪ Sociální pedagog

Aktivity pro MŠ
Personální podpora
▪ Chůva

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
▪
▪
▪
▪
▪

Individuální
Týmový
Prostřednictvím supervize
Sdílení zkušeností – vzájemné návštěvy
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

Usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ
▪ Prevence logopedických vad a komunikačních problémů
▪ Individualizace vzdělávání v MŠ
▪ Odborná tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v

MŠ

Aktivity pro ZŠ
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
▪ Metoda CLIL ve výuce
▪ Vzdělávání – široké spektrum seminářů a jejich rozsahu
▪ Vzájemná spolupráce pedagogů
▪ Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze
▪ Sdílení zkušeností – vzájemné návštěvy
▪ Tandemová výuka na ZŠ
▪ Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti inkluze
Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
▪ Čtenářský klub pro žáky I. st.
▪ Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro
žáky I. st.
▪ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Spolupráce s rodiči žáků
▪ Odborná tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Podání žádosti
zjednodušeně
•
•
•

Zvolit vhodné aktivity (v souladu s potřebami
školy)
Sestavit rozpočet poskládáním jednotlivých
aktivit
Podat projekt v prostředí systému MS 2014+
(elektronický podpis nutností)
podrobněji o podání, realizaci a výstupech
projektu na příštím setkání

PODPORA
NA ANIMACE ŠKOL
MAS BRÁNA DO ČESKÉHO RÁJE

Podpora na animace škol
Schválení Strategie MAS (SCLLD) ze strany MMR – její realizace
Hrazení administrativních nákladů MAS související s realizací Strategie –
opatření 4.2. IROP (provozní činnosti a animační činnosti)
v rámci tohoto opatření lze podpořit MAS i finanční částkou na tzv.
„Animaci školských zařízení na území MAS“
- odpovídá počtu škol v územní působnosti MAS
- cca 44 500 Kč / školu (MŠ, ZŠ) na období 2014 – 2023
•
•

MAS osloví všechny ZŠ a MŠ v území zda-li mají o animaci zájem - písemný
souhlas ředitele,
Pokud škola nebude mít zájem nyní, MAS ji osloví opakovaně (každoročně) –
3 vlny šablon (první – výzva 2016)

Animace škol – celé území MAS – ZŠ a MŠ v území
MAP – jen ORP Semily (i 3 obce mimo MAS: Semily, Záhoří,
Chuchelna) a bez Vysoké nad Jizerou

S čím školám může MAS
pomoci?
•
•

•
•
•
•

•
•

Animace je pro školy bezplatná
Všechny aktivity animace škol se vztahují k šablonám v OP
VVV a to jen pro MŠ a ZŠ
Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŚ
Konzultační činnost při realizaci projektu, např. Zadávání veřejných
zakázek, povinné publicitě
Metodická pomoc ZŠ a MŚ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti
projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti
předávaných výstupů
Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a
udržitelnosti projektu
Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace
projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Animace škol X MAP
Animace

MAP

-hrazena z OP IROP, 4.2. (výzva 06_15_006)

hrazena z OP VVV, PO 3 (výzva 02_15_005)

•

•

metodická pomoc školám ve
vztahu ke konkrétním projektům
(výběr vhodných šablon, školení pro
žadatele a příjemce, realizace a
řízení projektu)

Školy: víme co chceme, MAS
nám pomůže s vyřízením dotace

•
•

•
•
•

•

vytvoření partnerství
pojmenování individuálních i
společných potřeb
Vytvoření Strategického rámce
Uzavření dohod o prioritách v území
Sestavení ročního akčního plánu,
příprava společných projektů
Společné vzdělávání, sdílení
zkušeností

Školství: máme společné
problémy a MAS nám pomůže
nalézt cestu k jejich řešení

DĚKUJEME ZA
POZORNOST
Ing. Alena Klacková
hlavní manažer projektu
606 618 112
masbcr@seznam.cz

www.masbcr.cz

Mgr. Petr Sádek
projektový pracovník
605 065 038
petrsadek26@gmail.com

